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sião do seminário do delegado do Keren Kaiemet.

VIN

 

DO CHAVE ית 8OSTRINSKY:- Recebemos hoje um telegrama notificando

A , ל a vinda na próxima segunda-fejra do cha
ver Kostrinsky. O tempo da sua permanênciá em Porto Alegre nas demasis

cidades no Brasil ainda não foi estipulado. Logo que tivermos algo de
concreto lhes telegrafaremos. A missão do chaver Kostrinsky, conforme
ja lhes escrevemos e organizar o partido sa e Dror, onde for
necessário, apos o que sera realizado um kinus de todos os centros no

Brasil. Cremos que seja conveniente estudar a possibilidade de na mes
ma ocasião realizar o kinus de todos os nossos Snifim, afim de serem de
batidos nossos problemas comuns.

 

FINANÇAS:- Conforme poderão verificar nas atas, continuamos com difi-

, ל culdades financeiras e ja que não temos sócios nem contri-
buicões regulares, manda que apelemos para que o seu Snif, assim como
os demais, nos auxiliem nesse sentido, enviando-nos de 3 em 3 meses uma

quantia conveniente, incluindo as dívidas que tivemos consigo, como e

o caso do papel timbrado, "Vanguarda Juvenil" e Selecciones do Keren
Kaiemet, que ja lhes remetemos.

VANGUARDAJUVENIL E MATE:

 

IAL IDEZOLÓGICO: Enviamo-lhes 2 pacotes de ma
e terial e conforme a lista ane

Xa, esperamos que confirmem, As assinaturas de "Vanguarda Juvenil! fo-
ram suspensas devido .a incerteza de sua "publicação regular em Buenos A-
res. De qualquer maneira, rerjeter-lhe- émos a medida que recebermos, uma
quantidade maxima dessa publicação. Sóbre os números atrazados esnera-
mos poder remeter-lhes uma colecão quasi completa de "Vanguarda Juvenil",
Tanto"Vanguarda Juvenil" como "Selecciones do Keren 0816066" 66788 862
vendidas ao preço mínimo de Crê 2100»

 

KINUS LATIN     ¡ERICANO:= O Departamento Latino-Americano do nosso movi-
0 mento em Buenos Aires, solicitou-nos que infor

massemos a possibilidade de ser realizado o kinus Latino-Americano no
mês de julho, com a particinaciío do máximo número de delegados dos Sni-
fim do Brasil, afim de serem discutidos assuntos constantes do temário
que lhes enviamos por ocasião do projetado kinus Argentino, Desejamos,
pois, que nos informem sobre a conveniencia da realização do kinmus nes
ta data (o dia poderia ser fixado por nos) e a certeza da sua vartici-
pação no mesmo com um número maximo de delegados,

'ADO TRABALHO,LAG BAOMER EO |ma
PIO

 

00:- Tendo em vista que é a nos
5 sa primeira experiência em

trabalhos desse genero, apreciariamos que nos escrevessem sobre essas
publicações e como foram recebidas, dando-nos seus comentários,

O Devartamento de divulgacáo lhes escreverá sóbre a si- |
tuacáo e sua Rolaboracáo para o boletim da Lishcá,

Aa
Sem mais, aguardando sua pronta contestação, firma-

mo-nos com o mais sincero

FRAINTSHAFT

 
  

 


